Κοπή πίτας

του Δρ. Γιώργου Μαρκάκη

Την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011 στο
φουαγέ του Κλειστού Γυμναστηρίου του
ΤΕΙ «Μάρκος Καραναστάσης», έκοψαν την
πίτα τους οι Σύλλογοι των εργαζομένων
στο Ίδρυμα. Η εκδήλωση στέφτηκε με
απόλυτη επιτυχία, τόσο από πλευράς συμμετοχής όσο και από πλευράς οργάνωσης.
Το παραδοσιακό ετήσιο κόψιμο της
πίτας του συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού (ΔΠ), είχε φέτος μια καινοτομία που
ελπίζουμε να συνεχιστεί για τα επόμενα
χρόνια. Για πρώτη φορά συμμετείχαν στην
εκδήλωση επίσημα και οι Σύλλογοι Εκπαι-

δευτικού Προσωπικού (ΕΠ) και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) του ΤΕΙ.
Στην αρχή την εκδήλωση χαιρέτισαν οι
Πρόεδροι των τριών Συλλόγων κ.κ. Μελαδάκης (ΔΠ), Μαρκάκης (ΕΠ) και Σωμαράκης
(ΕΤΠ) και στη συνέχεια πήρε το λόγο ο
Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. κ. Β. Καπετανάκης, που
ανέφερε:
«Η φετινή χρονιά ξεκινά δύσκολα λόγω
της οικονομικής δυσπραγίας της χώρας, αλλά
και της προβλεπόμενης μειωμένης χορηγίας
προς το ίδρυμά μας. Επιπλέον, η μείωση των
αποδοχών μας δεν λειτουργεί ενθαρρυντικά
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προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε και να
γίνουμε ακόμη καλύτεροι και χρήσιμοι στην
Ελληνική Κοινωνία. Υπάρχει μια αρμονική και
αποτελεσματική συνεργασία της Διοίκησης με
όλο το προσωπικό. Είμαστε ένα από τα καλύτερα αν όχι το καλύτερο ΤΕΙ της χώρας. Με
πάρα πολύ χαμηλό προϋπολογισμό προσφέρουμε σπουδές υψηλού επιπέδου στους
φοιτητές μας με πτυχία ανταγωνιστικά στην
αγορά εργασίας, ενώ στον τομέα της έρευνας
και της παραγωγής νέας γνώσης και καινοτομίας έχουμε επιτυχίες. Η νέα γνώση από τα
ερευνητικά μας εργαστήρια, μεταφέρεται και
αξιοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία και

ειδησεογραφία

για να γίνει από όλους η υπέρβαση, που
είναι απαραίτητη για την έξοδο από τη δυσπραγία.
Όμως, στο Ίδρυμα αυτό το ανθρώπινο
δυναμικό μας είναι η δύναμή μας. Όλοι μαζί
και με προσήλωση στον κοινό σκοπό προχωρούμε το ΤΕΙ Κρήτης κάθε χρόνο ένα
βήμα πιο μπροστά. Στην Ποιοτική Εκπαίδευση, στην Έρευνα, στην άμεση υποστήριξη της Κρήτης και της χώρας για Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη.
Ίσως πρέπει κάθε χρόνο, μια ημέρα σαν
αυτή, να επαινούμε μια Ομάδα μας που διακρίθηκε περισσότερο για την επίδοσή της και
την προσφορά της στο
Ίδρυμα. Για φέτος προτείνω
την Τεχνική Υπηρεσία μας.
Οι μηχανικοί και το υποστηρικτικό προσωπικό της,
σε σταθερή συνεργασία με
τη Διοίκηση, συγκέντρωσαν την προσπάθειά τους
στη μελέτη και προώθηση
της κατασκευής ενός μεγάλου νέου κτιρίου για τη
ΣΕΥΠ, από το ΠΕΠ Κρήτης
αξίας 10.3 εκ. ευρώ. Αξίζουν συγχαρητήρια και ευχαριστίες.
Θερμές ευχές σε όλους
για τη φετινή χρονιά, με ικανοποίηση από τη
δουλειά μας και ευόδωση των προσπαθειών μας, για να βλέπουμε το ΤΕΙ Κρήτης
στη διακεκριμένη θέση που του ανήκει».
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κ. Β. Ζαχαρόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στους
συλλόγους για την οργάνωση της εκδήλωσης και ευχήθηκε καλή χρονιά σε
όλους, οικογενειακή και προσωπική ευτυχία. Επίσης ανέφερε:
«η σημερινή εκδήλωση μας παρέχει τη
δυνατότητα να κάνουμε μια αυτοκριτική ένα
απολογισμό, όχι μόνο για τα καλά πεπραγμένα, αλλά και για τα κακώς κείμενα και να

βελτιώνουμε έτσι συνεχώς το επίπεδο των
παρεχόμενων σπουδών.
Υστερούμε όμως, στη μεταφορά και αξιοποίηση των προϊόντων που σχεδιάζονται και
αναπτύσσονται στα εργαστήρια μας, πράγμα
που διαπιστώθηκε και από την πολιτική μας
ηγεσία, αφού ο υπουργός κ. Χρυσοχοϊδης
αναφέρθηκε τελευταία στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειάς μας και στάθηκε
ιδιαίτερα στο οτι η Κρήτη διαθέτει αξιόλογα
ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα. Όμως το στοιχείο
αυτό δεν αποτυπώνεται όσο θα έπρεπε και
στην αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας,
αφού δεν αξιοποιείται όσο θα έπρεπε η δυ-
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ναμική των Ιδρυμάτων και ιδιαίτερα του ΤΕΙ
Κρήτης.
Μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί η μεγάλη εμπειρία εφαρμοσμένης έρευνας των
μελών εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ
σε ικανοποιητικό βαθμό. Συνεργαζόμαστε με
τους φορείς της πολιτείας και ιδιαίτερα την
αιρετή Περιφέρεια Κρήτης προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε από κοινού να στηρίξουμε την ανάπτυξη του Νησιού μας
ιδιαίτερα σήμερα, που η πατρίδα μας περνά
μια από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων ετών.»

του ένα χρυσό «Κωνσταντινάτο» ενώ για
τον Σύλλογο ΕΠ πρός τα μέλη του, δωροεπιταγές για βιβλία. Ο Σύλλογος Διοικητικών
τίμησε επίσης τα 18 μέλη του, που συνταξιοδοτήθηκαν μέσα την χρονιά που πέρασε.
Τα εδέσματα, προσφορά της εταιρίας
«Γευσήνους», που έχει αναλάβει την σίτιση
στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης,. ήταν πλούσια και εξαιρετικά και από τη θέση αυτή, όλοι οι Σύλλογοι την ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Επίσης την εκδήλωση χαιρέτισε ο Αντιπρόεδρος κ. Κ. Σαββάκης και ο Γενικός
Γραμματέας κ. Μ. Παναγιωτάκης
Στη συνέχεια οι τρείς Πρόεδροι έκοψαν
μαζί την πίτα. Το «φλουρί», ήταν ένα netbook προσφορά από τους τρείς Συλλόγους. Επίσης κληρώθηκαν επιμέρους
δώρα, από τον Σύλλογο ΔΠ προς τα μέλη
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